
Komunikat 

w sprawie szkolenia kandydatów do uzyskania  podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w Polskim 

Związku Łowieckim „Jesień 2022”.  

Koledzy, 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że 27 sierpnia 2022 r. rozpoczyna się szkolenie kandydatów do 

uzyskania  podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim.  

Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym. W przypadku ogłoszenia obostrzeń wynikających ze stanu 

epidemii COVID-19 zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem platformy 

Microsoft Teams.  Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu – 23 sierpnia 2022 r.  

W sprawach dotyczących szkolenia, prosimy kontaktować się z ZO PZŁ pocztą elektroniczną na niżej podany adres e-mail, 

a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie: 68 327 23 70. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przesłania swoich 

adresów e-mailowych  na adres e-mail ZO PZŁ w Zielonej Górze: zo.zielonagora@pzlow.pl . 

W mailu należy podać: imię i nazwisko, adres mailowy, wiek, miejsce odbywania stażu.  

Na konto ZO PZŁ w Zielonej Górze do dnia 22 sierpnia 2022 r. należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości  1000 

złotych. 

Nr konta: 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163 z dopiskiem „szkolenie nowo wstępujących”  z podaniem nazwiska i imienia.  

Prosimy wszystkich wprowadzających stażystów w kołach o ich przygotowanie do udziału w szkoleniu, szczególnie                                    

w zakresie strzelectwa.  

Wszystkie pozostałe informacje w sprawie szkolenia kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do 

wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim „Jesień2022”, w tym szczegółowy harmonogram zajęć, miejsce 

szkolenia oraz terminy egzaminów zostaną zamieszczone w komunikacie na stronie internetowej ZO PZŁ w Zielonej Górze: 

http://www.zielonagora.pzlow.pl/ 

Ostateczny koszt szkolenia zakończonego egzaminem zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników 

kursu i podany w osobnym komunikacie. 

 

Harmonogram szkolenia kandydatów do uzyskania  podstawowych uprawnień do 

wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim „Jesień 2022” 

Data Tematyka Godziny Wykładowca Uwagi 

27 sierpnia Sprawy organizacyjne 8.00-8.45   

 Zajęcia teoretyczne 8.45-15.00   

 Prawo łowieckie    

28 sierpnia Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00  Wystawa psów 
w Iłowej. 

     

3 września I Trening Strzelecki 9.00-15.00   

     

4 września Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00   

     

10 września Udział w Korowodzie 
winobraniowym 

8.30-16.00   

     

11 września Zajęcia teoretyczne 9.00-16.00   

     

17 września II Trening Strzelecki    

     

18 września Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00   

     

24 września Zajęcie praktyczne – 
strzelnica ,OHZ Nieciecz 

9.00-15.00  . 

     

25 września Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00   
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1 
października 

Zajęcia teoretyczne 8.30.16.00   

     

2 
października 

Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00   

     

8 
października 

Zajęcia teoretyczne 8.30-16.00   

     

9 
października 

Zajęcia teoretyczne  8.30-16.00   

     

 

Terminy egzaminów 

Egzamin pisemny - 14 października (piątek) godz. 17.00 

Pierwszy egzamin poprawkowy pisemny - 21 października godz.17.00 

Egzamin ustny - 22 października godz.9.00 

 

II egzamin poprawkowy pisemny - 28 października (piątek)  godz.9.00 

II egzamin poprawkowy ustny - 29 października godz.9.00 

 

III egzamin poprawkowy pisemny - 4 listopada (piątek) godz. 16.00 

III egzamin poprawkowy ustny 4 - listopada (piątek)  godz.17.00 

 

IV Egzamin pisemny dla poprawkowiczów - 18 listopada godz.17.00 

IV egzamin ustny dla poprawkowiczów - 18 listopada  godz.17.00 

Osoby, które nie zaliczą egzaminu do dnia  18 listopada poprawki będą zdawały z kursem wiosennym 2023.                                               

Jeśli na 4 termin pozostanie mniej niż 6 osób to 4 termin też będzie wiosną 2023 r. 

  

Egzamin Strzelecki - 6 listopada  

Egzamin strzelecki poprawkowy - 10 listopada 

Zakończenie kursu - 10  listopada godz.17.00 

 

 


